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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Pengembangan sektor pariwisata di pedesaan sejatinya harus menyesuaikan 

dengan berbagai potensi yang sudah tersedia agar tidak merusak dan berdampak 

negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga dalam pemanfaatan 

potensi tersebut pemerintah dan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan 

membangun serta menumbuhkan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera 

(Cahya, 2020; Nurhadi, dkk, 2004; Pradana, 2020; Rahmayanti & Pinasti, 2011). 

Pengembangan pariwisata diyakini dapat memberikan dampak positif karena 

menjadi penyumbang devisa negara, mengembangkan UMKM dan usaha baru, 

mengurangi kemiskinan sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan juga menjadi penyumbang lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

(Mumu, dkk. 2020; Ramdani & Karyani, 2020; Kusuma, 2014; Nugroho, 2020). 

 Namun, tidak sedikit pengembangan sektor wisata di pedesaan kurang 

memperhatikan potensi dan menganalisis dampak terhadap kehidupan masyarakat 

sekitar. Misalnya kerusakan sarana prasarana serta penyalahgunaan pemanfaatan 

potensi lingkungan (Hidayat, 2011; Rahmayanti & Pinasti, 2018). Selain itu, 

dibeberapa sektor pariwisata juga mengalami permasalahan dari segi akomodasi 

yang tidak memadai, transportrasi yang sulit dan juga infrastruktur yang kurang 

baik (Kusuma, 2014; Primadany, dkk. n.d.). Disisi lain, pengembangan sektor 

pariwisata ini membuat masyarakat harus beralih profesi hingga kehilangan mata 

pencahariannya, tapi dengan pengembangan sektor wisata ini juga mendatangkan 

pekerja dari luar daerah yang banyak, turut menjadi sorotan masyarakat sehingga 

muncul harapan dari masyarakat untuk turut mendapatkan keuntungan dengan 

adanya pengembangan sektor pariwisata (Dipayana & Sunarta, 2015; Yulianti, 

2020). Lalu pada saat pembangunan berlangsung, kurang adanya kolaborasi yang 

terjalin dari pemerintah setempat serta kurangnya sumber daya manusia yang 

berkualitas dari masyarakat lokal dan masih mengenyampingkan pemeliharaan 

lingkungan hidup guna menjaga kelestarian juga keamanan lingkungan sekitar 

(Nugroho, 2020. Hlm. 127-128).  
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Salah satu lokasi pariwisata yang baru berkembang dan menjadi daya tarik 

masyarakat di sekitar Cicalengka yaitu Cicalengka Dreamland. Lokasi wisata ini 

memanfaatkan keindahan alam atau bisa dikatakan sebagai agrowisata (Moric, 

2013; Susyanti, 2013). Namun apabila pembangunan pariwisata yang 

memanfaatkan keindahan alam ini tidak diimbangi dengan kebijakan yang 

menyoroti lingkungan akan mengakibatkan permasalahan terjadi di lingkungan 

tersebut (Nofriya, dkk. 2019. hlm. 87). Bisa kita lihat pada saat dibukanya 

Cicalengka Dreamland sebagai tempat wisata, permasalahan muncul yang mana 

Cicalengka Dreamland ini dikabarkan belum memenuhi izin secara lengkap 

terutama pada izin lingkungan hidup dan juga pemukiman masyarakat yang berada 

disekitar tempat wisata mengalami banjir (Anonim. 2020; Dzulfikar, 2020).  

Dibukanya tempat wisata Cicalengka ini juga diadakan penggratiskan tiket 

masuk oleh perusahaan Pt. Kampung Tahfidz Cicalengka (Cicalengka Dreamland) 

guna mempromosikan dan mengenalkan sektor wisata Cicalengka Dreamland 

sehingga membuat pengunjung yang datang membludak bahkan membuat 

kemacetan panjang dan masyarakat setempat merasa terganggu akan hal tersebut 

(Kautsar, 2020; Nursaniyah, 2020). Pembukaan Cicalengka Dreamland yang di 

gratiskan ini terjadi di masa pandemi Covid-19, hal tersebut tentu menjadi sorotan 

pemerintah, sehingga dinas pariwisata dan kebudayaan memberikan surat 

penutupan sementara kepada pihak Cicalengka Dreamland (Praisa, 2020).  

Studi pendahuluan dilakukan peneliti yang membuahkan hasil adanya 

ketidaknyamanan dari masyarkat sekitar dengan adanya alih fungsi lahan pertanian 

dan bukit menjadi sektor pariwisata Cicalengka Dreamland, keidaknyamanan 

tersebut disisi lain mereka para petani yang semula bekerja dilahan tersebut 

kehilangan mata pencahariannya, masyarakat juga belum mendapatkan keuntungan 

jangka panjang dari adanya pembangunan sektor wisata Cicalengka tersebut. Selain 

itu masyarakat juga belum bisa ikut andil dalam pembangunan dan mengelola 

secara keseluruhan dari adanya sektor pariwisata tersebut. 

Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk turut serta dalam menjaga 

lingkungan alamnya supaya tidak terjadi kerusakan alam yang dapat merugikan 

manusia (Siregar, 2019. hlm. 10-12). Demikian pembangunan tempat pariwisata 

yang berlangsung tentu saja akan melibatkan banyak pihak yang harus 
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berkolaborasi agar keberlangsungan pembangunan tersebut berjalan dengan lancar 

(Aribowo, dkk. 2018. hlm. 32-37; Haryati & Hidayat, 2019. hlm. 114). Sebaliknya 

apabila kurangnya sinergi antara masyarakat, pihak pengelola dan juga pemerintah  

dalam pengembangan sektor pariwisata membuat pihak-pihak tersebut tidak 

memiliki satu pemahaman yang sama sehingga masyarakat merasa dirugikan 

dengan dibangunnya sektor pariwisata tersebut (Kurniasanti, 2019. hlm. 66-67). 

Selain itu pihak-pihak tertentu yang seharusnya terlibat dalam pembangunan justru 

tidak memiliki peran aktif dan juga kebijakan yang ada disuatu daerah tidak sesuai 

dengan kondisi dan situasi maka akan mengakibatkan pembangunan dan 

pengembangan sektor wisata semakin sulit untuk berjalan dengan baik (Nugroho S. 

B. M, 2020. hlm. 127-128.; Primadany, dkk., n.d. hlm. 135.; Surwiyanta, 2003. hlm. 

35).  

Permasalahan yang ada tersebut membuat penelitian yang dilakukan ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Apabila kita lihat penelitian 

sebelumnya lebih memfokuskan kepada pengimplementasian kolaborasi pentahelix 

untuk mengembangkan sekor wisata, maka penelitian kali ini akan lebih 

memfokuskan seperti apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan 

dibangunnya sektor pariwisata Cicalengka Dreamland sebagai studi kasus dengan 

segala situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Sehingga setelah mengetahui 

permasalahan yang ada maka secara sosiologis peneliti akan lebih memfokuskan 

kepada penggunaan teori yang dirasa sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis 

dari permasalahan yang terjadi hingga bisa lebih memahami kasus yang ada. 

Pemahaman dalam kasus diharapkan penulis dapat menjebatani dalam mengatasi 

permasalahan yang ada sehingga bisa menjadi rujukan terhadap pihak-pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian masalah preventif maupun represif.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka timbul 

pertanyaan seperti apakah dampak yang timbul di masyarakat dengan dibukanya 

sektor wisata Cicalengka Dreamland ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan 

tersebut penulis mengangkat judul penelitan “dampak alih fungsi lahan menjadi 

tempat wisata Cicalengka Dreamland  (studi kasus pada masyarkat Desa 

Tanjungwangi)” Adanya dampak positif dan negatif tentu saja para stakeholder 

harus berkolaborasi untuk dapat menekan dampak negatif dan memanfaatkan 
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dampak positif sebanyak mungkin. Kolaborasi yang dilakukan tersebut diharapkan 

memaksimalkan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan perekonomian Desa 

Tanjungwangi. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah umum dari latar belakang di atas adalah 

bagaimana dampak alih fungsi lahan menjadi sektor wisata Cicalengka Dreamland. 

Maka dari itu, rumusan masalah umum tersebut akan dijabarkan kedalam rumusan 

masalah khusus untuk dapat memfokuskan penelitian diantaranya : 

1. Seperti faktor pembangunan lahan yang dialih fungsikan menjadi sektor wisata 

Cicalengka Dreamland ? 

2. Seperti apakah hasil yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan menjadi sektor 

pariwisata Cicalengka Dreamland 

3. Bagaimana proses menyelesaikan masalah dari alih fungsi lahan menjadi 

sektor pariwisata Cicalengka Dreamland? 

1. 3. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran 

mendalam mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata 

Cicalengka Dreamland. Tujuan umum tersebut, dirinci dalam tujuan khusus yaitu 

untuk :  

1. Menggali faktor penyebab alih fungsi lahan menjadi sektor wisata Cicalengka 

Dreamland.  

2. Memahami hasil yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan menjadi 

sektor wisata Cicalengka Dreamland. 

3. Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata 

cicalengka dreamland 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini membuat peneliti melihat dan terpikir bahwa 

penelitian ini akan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat teoretis 

Dapat digunakan para mahasiswa sebagai referensi dalam mata kuliah 

Sosiologi Pedesaan dan  perkotaan, Sosiologi Pariwisata, Pendidikan Sosial 
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Budaya, Sosiologi Komunikasi, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Sosiologi 

Pembangunan. 

2. Manfaat dari segi kebijakan  

Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam membuat dan juga 

menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dilapangan sehingga kebijakan-kebijakan 

dapat diterapkan dengan baik dan sesuai. 

3. Manfaat dari segi praktik 

Manfaat yang dapat dirasakan dari segi praktik, yaitu : 

a. Bagi penulis 

Suatu upaya pengimplementasian ilmu yang didapatkan selama kuliah juga 

sebagai sarana untuk menambah wawasan terhadap sektor pariwisata yang ada di 

bandung khususnya tempat wisata “Deamland”. 

b. Bagi pihak dreamland 

Dapat memperbaiki keunggulan dan kelemahan terhadap pengelola objek 

wisata sehingga membuat pengelola membuat dremland lebih baik lagi 

kedepannya. 

c. Bagi masyarakat 

Dapat menjadi sumber pengetahuan serta pengembangan pengalaman 

langsung mengenai dampak Cicalengka Dreamland dan masyarakat dapat lebih 

memperhatikan pembangunan disekitar. 

4. Manfaat dari aksi sosial 

Manfaat penelitian dari segi aksi sosial ini adalah untuk dapat memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan seperti 

pemerintahan, masyarakat serta setempat guna menjadi bahan masukan untuk 

menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dan juga kekurangan yang dimiliki, 

sehingga kebijakan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

negara maupun pihak perusahaan.  

1. 5. Strutur Organisasi Skripsi 

Penulisan kali ini diawali dengan BAB 1 sebagai pendahuluan yang 

menjelaskan mengenai seperti apa permasalahan yang ada sehingga dapat 

dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

dan juga struktur organisasi. Lalu dilanjutkan pada BAB 2 memuat kajian pustaka 
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serta penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang sesuai. Selanjutkan pada BAB 

3 lebih berfokus pada metode penelitian yang digunakan seperti desain penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian serta 

analisis data. Setelah ketiga BAB tersebut tersusun dan telah dilakukannya 

penelitian ke lapangan, maka penulis akan menyajikan data yang diolah sebagai 

hasil dari temuan dilapangan serta pembahasan dari penulisan skripsi ini disajikan 

pada BAB 4. Terakhir penulis akan memberikan simpulan penelitian, implikasi dan 

juga rekomendasi yang ditawarkan yang disusun pada BAB 5 
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